
Termékadatlap: 
BusinessShop
A BusinessShop által a szolgáltatók elektronikus 
termékkatalógust biztosítanak a Unite-on. Ez 
lehetővé teszi az új és a már meglévő ügyfelek 
elérését e-beszerzési rendszerek és szolgáltatók 
révén, annak érdekében, hogy ügyfeleik 
beszerzési folyamatait biztosítani tudják. 
Erre az egy platformra történő csatlakozás 

Elérhetőség a következő e-beszerzési 
rendszereken keresztül:

 > SAP Ariba

 > BeNeering

 > Integra

 > Mercateo
lehetővé teszi az értékesítési és könyvelési 
folyamatok hatékony megtervezését 
valamint a kínálat költséghatékony és 
eredményes digitalizálását. Korlátlan számú 
ügyfél igényének kiszolgálása lehetséges, 
és a személyes üzleti kapcsolatok is 
fenntarthatók ezekkel az ügyfelekkel.

Minimális konfigurációs ráfordítás

Elérhető egyedi árak az ügyfelek számára

Reklámanyagok a BusinessShop népszerűsítéséhez

A termékadatok, a katalógusok és az elérhetőségek egyszerű frissítése

Az ügyfelek számára elérhető egyetlen hitelező modell (Single-Creditor-Modell)

Katalóguskövetelmények

A Mercateo esetében:

 BMEcat 1.2 vagy CSV

 Ideális esetben az eCl@ss termékosztályozás

Egyéb e-beszerzési rendszerek esetében:

 BMEcat 1.2

  Termékosztályozás UNSPSC 9.05.01 3.  
vagy 4. szint és eCl@ss (5.1.4 vagy újabb) 

  A termékek árai tartalmazzák a szállítási  
költséget  

 Nincs minimális rendelési érték

 Nincs sávos ár

Követelmények

Regisztráljon a Unite-on

A BusinessShop szolgáltatásleírásának  
aláírása

További információk az ügyfél 
e-beszerzési rendszerétől függően:

  Regisztráció a Mercateo-nál

   További megállapodás az SAP Ariba 
esetében: A Spot Buy függelék 
igénylőlappal kérheti a szerződést. 
Kérdőív

A BusinessShop applikációval kapcsolatos funkciók

Igény esetén: App Store és a részletes 
leírások
A BusinessShop az App Store-ban, mint egy 
digitális bemutatóteremben logóval jelenik 
meg. A szolgáltató cégének bemutatása, 
termékválasztéka az App Storban, a 
„További részletekre” kattintva jelenik 
meg. Az ügyfelek egyetlen kattintással 
igényelhetik a BusinessShop aktiválását.

Szerződéskezelés 
Itt történik az ügyfélkezelés, 
ügyféligénylés, valamint a BusinessShop-
ok aktiválása. Itt lehetséges 
ügyfélspecifikus, egyedi árak megadása.

Applikációkezelés
A profiladatok, katalógusok, árak valamint 
az aktiválási lehetőségek (manuális/
automatikus) itt adminisztrálhatók, és az 
ügyfélmegkeresések is itt tárolhatók.

Applikáció létrehozása és katalógus 
készítése
A BusinessShop létrehozása, 
Online-önkiszolgáló módon itt 
lehetséges. A Unite támogatást nyújt 
a katalógus elkészítéséhez illetve 
annak konvertálásához („Catalogue 
Transform”). 

Láthatóság az ügyfél rendszerében
A szolgáltató megjelenik a keresési 
eredmények között. Ezen kívül a Mercateo 
kezdőoldalán is egy prominens helyen 
kerül megjelenítésre.

További információk:

  A feldolgozási modelltől 
függően további információk 
a megrendelésről és a számla 
továbbításáról

  Marketing információk a főoldal 
és az applikáció részleteinek 
oldalához (logó, leírás) 

 Kapcsolattartó

www.unite.eu

https://unite.eu/en_GB/howTo/catalogue-creation-via-bmecat?redirectUri=/en_GB%2Fknowledgebase%2Fsell-with-mercateo%2Fonboarding-businessshop
https://unite.eu/en_GB/howTo/catalogue-creation-via-csv?redirectUri=/en_GB%2Fknowledgebase%2Fsell-with-mercateo%2Fonboarding-businessshop
https://unite.eu/en_GB/howTo/catalogue-creation-via-bmecat?redirectUri=/en_GB%2Fknowledgebase%2Fsell-with-mercateo%2Fonboarding-businessshop
https://www.mercateo.com/login/register?locale=hu&geoArea=hu&registration=customer&state=https%253A%252F%252Fwww.mercateo.hu%252F%253FViewName%253Dlive_hu%257EsecureMode%2526viewOptions%253DsecureMode.1&sid3=217.69.242.105.1595319057869736&_ga=2.25789565.1525231676.1622628158-844503315.1622628158
https://app.smartsheet.com/b/form/801110d103f641d99fdaec6d83186d19


www.unite.eu

Főoldal
Közvetlen „ügyfélszerzés” céljából, minden 
BusinessShop számára külön főoldal 
lesz létrehozva (az ügyfél e-beszerzési 
rendszerétől függően). Ezen keresztül 
lehetőség van a cég valamint a termékek és 
szolgáltatások bemutatására. Az ügyfelek 
itt aktiválhatják a BusinessShop-ot, vagy 
igényelhetik annak aktiválását.
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Tranzakciós modellek áttekintése

Ártáblázat

Pozíció Költségek

BusinessShop létrehozása
(egyszeri díj)

180000 HUF (első BusinessShop létrehozása)
72000 HUF (minden további BusinessShop)

Hosting 18000 HUF (havonta egy BusinessShop-ért)
8000 HUF (havonta, minden további BusinessShop-ért) 

Unite telefonos támogatás 
műszaki kérdésekhez

díjmentes

tranzakciós díjak tranzakciós modelltől függően

Választható:

Jelenlét a Unite App Store-ban jelenleg ingyenes

katalógus konvertálás
„Catalogue Transform”

116000 HUF (évente, katalógusonként)

Rendelés 
továbbítása

Közvetített kereskedés
(valószínűleg 2022-től)

Bizományi  
kereskedés

Bizományi 
kereskedés Plusz

elérhető Mercateo SAP Ariba, Integra, BeNeering Mercateo

rendelés digitalizálása

e-számlázás**

pénzügyi teljesítések 
feldolgozása

egyetlen hitelező 
(Single Creditor)

egyetlen adós  
(Single Debitor)

hitelgarancia***

ügyfélszolgálat 

szolgáltatási díj 70 HUF  
megrendelésenként 1,7 %* 3,5 %* 6 %*

* számla összege alapján
** kizárva a kiegészítő szolgáltatásokat, például aláírást, kézbesítést a központi platformokon keresztül
*** A Mercateo hitelellenőrzést végez, és kiegyenlíti a számlát egy meghatározott ügyfélspecifikus limitig

A feltüntetett árak nettó árak, és nem tartalmazzák az ÁFA összegét. Amennyiben egyéb pénznemben kéri az 
árakat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

A Unite havi díjat számít fel 
az ügyfélnek a BusinessShop 
aktiválásáért és használatáért. 
Az ügyfelek számára havonta 
ingyenes juttatási keretet 
biztosítunk, ami az applikációk 
használatáért felmerülő 
költségekből levonásra kerül.


